
Uživatelský manuál
LED prachotěsné svítidlo Premium

Důležité bezpečnostní informace
1. Pozorně si prostudujte tento manuál před použitím výrobku a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Za poškození vzniklé nesprávným použitím nebo změnou ve struktuře výrobku společnost LED Solution s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.
3. Před jakoukoliv manipulací s výrobkem se ujistěte, že přívod elektrické energie je vypnutý.
4. Veškeré činnosti prováděné na elektrických zařízeních musí vykonávat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
5. Držte se zobrazovaných schémat pro zapojení z důvodu bezpečnosti.
7. Výrobek je určen pro použití ve vnitřním i venkovním porostředí IP65.
8. Pro čištění výrobku je nejvhodnější navlhčená bavlna. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla či alkohol.
9. Výrobek chraňte před usazením pevných a jiných částic na svítidle.
10. Rozsah pracovních teplot je -15 až +40 °C.
11. Světený zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti svítidla či poškození krytu je nutno vyměnit celé svítidlo.
12. V případě poškození světelného zdroje, výrobek nelze opravit. POZOR: Nedívat se přímo do světleného paprsku diody/diod LED
13. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!
14. Výrobek má vyzařovací úhel 120°.
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Model Kód produktu Rozměr
D x Š x V (mm)

Jmenovité
napětí AC

(V) 50 - 60 Hz
Příkon
(W)

Teplota
chromatičnosti

(K)

Světelný
tok
(lm)

LED prachotěsné
svítidlo 120cm 36W
150lm/W Premium

191025 1260 x 79 x 68 220 - 240 36 4000 - 4500 5400

LED prachotěsné
svítidlo 150cm 48W
150lm/W Premium

191026 1560 x 79 x 68 220 - 240 48 4000 - 4500 7200
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Model X Y

LED prachotěsné svítidlo
120cm 36W 150lm/W

Premium 820 ± 10mm 26 ± 1mm
LED prachotěsné svítidlo
150cm 48W 150lm/W

Premium 1120 ± 10mm 26 ± 1mm
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1. Odpojte přívod elektrické energie, 2. Vyvrtejte díry pro instalaci svítidla, 3. Demontujete kontektor, 4. Vložte vodič do konektoru, max. průřez 3x0,75 mm²
- 3x1,5 mm², dbejte na správné zapojení žil (černá nebo hnědá - L, modrá - N, zelenožlutá - PE), 5. Nasaďte konektor a dotáhněte, 6. Vložte do děr
hmoždinky a přichyťte plechový držák šroubky, 7. Svítidlo zacvakněte do plechového držáku, 8. Zapněte přívod el. Energie.
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< 20 mm

7 mm

3 x 0,75 mm² - 3 x 1,5 mm²

V. 1.0.2


